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การเข้ าถึงยารักษาโรค: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่ างมาตรการบังคับใช้ สิทธิ (compulsory license)
ภายใต้ ความตกลงทริปส์ (TRIPS) และ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
Accessing to essential medicine : A comparative study of the compulsory licenseunder
TRIPS and Patent Act B.E. 2522
ชืL นชี วนิ ยิมN เฟื อง
อาจารย์ ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชาสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
บทคัดย่ อ
เนื องจากประเทศไทยเป็ นสมาชิ ก องค์ก ารการค้า โลกจึ ง มี พ นั ธกรณี ที จะต้อ งให้ ก ารคุ ้ม ครอง
ทรัพย์สินทางปั ญญาตามมาตรฐานทีความตกลงทริ ปส์ กาํ หนด แต่ดว้ ยเหตุทีกฎหมายสิ ทธิ บตั รให้สิทธิ แก่
ผูท้ รงสิ ทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวในการผลิต ใช้สอย และจําหน่าย ประกอบกับประเทศไทยยังขาดความสามารถทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีจึงนําไปสู่ ปัญหาผูกขาดทางการค้า อันเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึงยา
รักษาโรคของประชากรไทย แม้ความตกลงทริ ปส์ จะกําหนดให้มีมาตรการบังคับใช้สิทธิ ไว้ใน มาตรา 31
แห่งความตกลงทริ ปส์ เพือส่ งเสริ มการเข้าถึงยามากขึน และประเทศไทยได้ออกกฎหมายเกียวกับการบังคับ
ใช้สิทธิ เหนื อสิ ทธิ บตั ร ตามมาตรา 51,52 แห่ งพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. 2522 แล้วก็ตาม แต่ประเทศ
ไทยยังคงถูกต่อต้านการบังคับใช้สิทธิ เหนือสิ ทธิ บตั รดังกล่าวจากประเทศพัฒนาแล้ว โดยอ้างว่า หลักเกณฑ์
และกระบวนการในการบังคับใช้สิทธิ ตามพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ.2522 ไม่สอดคล้องกับข้อ 31 ความ
ตกลงทริ ปส์ และพยายามดําเนินการกดดันและตอบโต้ให้ประเทศไทยให้การคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รเป็ นไปอย่าง
เข้มงวดมากขึน
งานวิจยั ฉบับนี ผูว้ ิจยั มุ่งเน้นทีจะทําการศึกษาวิจยั เพือแสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์
ของการบังคับใช้สิทธิ เหนื อสิ ทธิ บตั รตามมาตรา 51,52 แห่ งพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ.2522 ในส่ วน
ของขันตอนและกระบวนการบังคับใช้สิทธิ เหนื อสิ ทธิ บตั ร โดยศึกษาเปรี ยบเทียบมาตรการบังคับใช้สิทธิ
ภายใต้ความตกลงทริ ปส์ จากการวิจยั พบว่า ขันตอนและกระบวนการบังคับใช้สิทธิ เหนื อสิ ทธิ บตั รในภาวะ
สงครามหรื อภาวะฉุ กเฉิ น ตามมาตรา 51,52 แห่ งพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. 2522 นันสอดคล้องกับข้อ
๓๑b แห่ งความตกลงทริ ปส์ แล้ว อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติสิทธิ บตั รไทยยังมีปัญหาในเรื องการขาด
ความชัดเจนว่าสถานการณ์ใดจึงจะถือได้วา่ ”ภาวะฉุ กเฉิ น” อีกทัง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่มีบญั ญัติเกียวกับการ
คุม้ ครองสิ ทธิ บตั รยาและการบังคับใช้สิทธิ ไว้เป็ นการเฉพาะอีกด้วย
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Abstract
Since Thailand is a member of World Trade Organization, so there is an obligation to ensure the
protection of intellectual property as it is regulated in TRIPs Agreement. However, the Patent Law
provides the right only to the patent owner for the production, usage, and distribution. In addition,
Thailand lacks of the capacity on economy and technological development; hence, it leads to the problems
of monopoly on trading which is an obstacle to the access of medicines of Thai population.
In this research, it focuses on the demonstration of principles and purposes of compulsory license
under section 51, 52 of the Patent Act B.E. 2522 in respect of processes and procedures of the compulsory
license by comparing compulsory licensing under TRIPs Agreement. From the research, it is found that
processes and procedures of the compulsory license during state of war or emergency under section 51, 52
of the Patent Act B.E. 2522 are conformed to Article 31b of TRIPs Agreement. Nevertheless, the Patent
Act has problem as it lacks of clarity on situation which will be considered as "State of Emergency."
Besides, such Act has no provision on the protection of Pharmaceutical Patents and compulsory license,
specifically.
Keywords: Patent Law, Compulsory License, Access to Medicines
บทนํา
ยารั กษาโรคเป็ นหนึ งในปั จจัย สํา คัญในการดํารงชี วิตของมนุ ษ ย์ตงแต่
ั อดี ตจนถึ ง ปั จจุ บ นั ดังนัน
รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่ วนจึงมีหน้าทีหลักในการจัดสรรยาให้แก่ประชาชนให้ทวถึ
ั ง ครอบคลุ มทุก
โรค และเพียงพอต่อความต้องการในการรั กษา อย่างไรก็ตาม ในยุคปั จจุ บ นั การคุ ม้ ครองทรั พย์สินทาง
ปั ญญาได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการติดต่อค้าขายระดับระหว่างประเทศโดยถูกใช้เป็ นเครื องมือสําคัญเพือ
สร้างหลักประกันในการให้ความคุม้ ครองแก่การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ โดยผูป้ ระดิษฐ์คิดค้นสามารถมันใจ
ได้ว่าถ้าตนได้ลงทุนลงแรง คิดค้นสิ งประดิ ษฐ์ขึนมาแล้ว จะได้รับผลตอบแทนคุ ม้ ค่าและเหมาะสม เมือมี
หลักประกันเช่ นนี ก็จะทําให้เกิ ดแรงจูงใจให้มีการประดิ ษฐ์คิดค้นสิ งต่าง ๆ เพิมมากขึน และส่ งผลให้เกิ ด
การพัฒนาและเกิ ดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านยารักษาโรคประเทศ
พัฒนาแล้วส่ วนใหญ่เห็นว่าการคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นประโยชน์อนั ชอบธรรมทีผูท้ รงสิ ทธิ ควร
ได้รับอย่างเต็มที ด้วยเหตุนีประเทศพัฒนาแล้วต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป จึงพยายามผลักดัน
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ให้มีการคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างเป็ นรู ปธรรมและกว้างขวางและจัดทําข้อตกลงว่าด้วยสิ ทธิ ใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาทีเกียวพันกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPs)
เพือเป็ นมาตรฐานขันตําในการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาในทุกด้าน(Abbott,2002) แม้ขอ้ ๓๑ แห่ งความ
ตกลงทริ ปส์ ได้กาํ หนดให้มีมาตรการยืดหยุ่นในการบังคับใช้สิทธิ การนําเข้าซ้อนยาเพือเพิมโอกาสการ
เข้าถึ งยาและแก้ปัญหาสาธารณะสุ ขภายในประเทศ แต่เนื องจากระบบสิ ทธิ บตั รภายใต้ความตกลงทริ ปส์
ยังคงให้สิทธิ แก่ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รยาแต่เพียงผูเ้ ดี ยวที จะกี ดกันหรื อห้ามบุคคลอื นจากการผลิ ต ขาย หรื อใช้
ประโยชน์ในสิ งประดิ ษฐ์หรื อผลิ ตภัณฑ์ผผู ้ ลิตยาสามารถกําหนดราคายาได้สูงเท่าทีตนเองต้องการนําไปสู่
ปั ญหาผูกขาดราคาเมือราคายาสู งขึนประชาชนโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาไม่มีกาํ ลังทรัพย์เพียงพอใน
การซื อหรื อบริ โภคยารักษาโรค กลายเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึงยารักษาโรค(Sell,2007)
ประเทศไทยซึ งเป็ นหนึ งในสมาชิ กองค์การการค้าโลกจําเป็ นต้องเข้าผูกพันข้อตกลงทริ ปส์ และ
ปรั บปรุ ง แก้ไข กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานขันตําตามทีกําหนดโดย
ข้อตกลงดังกล่าว แต่เนื องจากมีคนไทยจํานวนมากทีขาดโอกาสในการเข้าถึ งยาเพราะปั ญหาความยากจน
ในขณะทีรัฐบาลก็ขาดแคลนงบประมาณทีจะสนับนุ นเนื องจากยามีราคาสู ง ส่ งผลให้ไม่สามารถจัดสรรยา
ให้กบั ผูป้ ่ วยทีต้องได้รับยาอย่างต่อเนื อง ประกอบกับรัฐบาลไทยเล็งเห็ นว่าแม้ยาจะได้รับการคุ ม้ ครองตาม
กฎหมายสิ ทธิ บตั รยา แต่ประโยชน์ทีสาคัญยิงกว่าคือสิ ทธิ มนุ ษยชนของผูป้ ่ วยทีมีสิทธิ จะเข้าถึงยา(ศูนย์วิจยั
กสิ กรไทย,2550) รัฐบาลไทยจึงประกาศใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ เหนื อสิ ทธิ บตั รเพือการผลิตยา ได้แก่ ยา
รักษาโรคเอดส์ ชือเอฟาวิเรนซ์(Efavirenz) ภายใต้เครื องหมายการค้า Stocrin , ยารักษาโรคเอดส์ สูตรผสม
ระหว่างโลพินาเวียร์ และริ โทนาเวียร์ (Lopinavir& Ritonavir) ภายใต้เครื องหมายการค้า Kaletraและยารักษา
โรคเส้นเลือดอุดตันในหัวใจและสมองชือโคลพิโดเกรล(Clopidogrel) ภายใต้ชือเครื องหมายการค้า พลาวิกซ์
(Plavix)(ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย,2550)จากการกระทําดังกล่าว ก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจจากสหรัฐอเมริ กา
และสหภาพยุโรป โดยอ้างว่าขันตอน กระบวนการบังคับใช้สิทธิ เหนื อสิ ทธิ บตั รยาไทยตามมาตรา 51,52
พระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. 2522 ไม่สอดคล้องกับข้อ 31ความตกลงทริ ปส์ เนื องจากความตกลงทริ ปส์
กําหนดรัฐมีอาํ นาจใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ ได้ต่อเมือรัฐบาลได้ใช้ความพยายามในการขออนุ ญาตใช้สิทธิ
จากเจ้าของสิ ทธิ แล้วแต่ผทู ้ รงสิ ทธิ ปฏิเสธทีจะให้ผอู ้ ืนใช้สิทธิ ของตนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หากแต่
ไม่ปรากฎบทบัญญัติใดๆในพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. 2522กําหนดให้รัฐบาลพยายามขออนุ ญาตใช้
สิ ทธิ จากเจ้าของสิ ทธิ ก่อน ในทางตรงข้าม มาตรา 51,52 แห่ ง พ.ร.บ.ดังกล่าวกําหนดแต่เพียงให้รัฐบาลแจ้ง
การบังคับใช้สิทธิ เป็ นหนังสื อแก่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รทราบโดยไม่ชกั ช้าเมือมีการบังคับใช้สิทธิ แล้วเท่านัน และ
กดดันให้รัฐบาลไทยปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายให้การคุม้ ครองสิ ทธิ บบั ตรเป็ นไปอย่างเข้มงวดมากขึน
งานวิจยั ฉบับนี ผูว้ จิ ยั มุ่งเน้นทีจะศึกษาถึงแนวคิด หลักเกณฑ์ และปั ญหาการดําเนิ นการใช้มาตรการ
บังคับใช้สิทธิ ของความตกลงทริ ปส์เพือการเข้าถึงยารักษาโรค โดยศึกษาเปรี ยบเทียบตัวบทกฎหมาย การใช้
2011
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และการตีความมาตรการบังคับใช้สิทธิ เพือการเข้าถึงยารักษาโรคของประเทศไทยว่าสามารถนํามาใช้ได้ตาม
เจตนารมณ์ของความตกลงทริ ปส์ หรื อไม่ ซึ งงานวิจยั นี จะนํามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากฎหมายให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ เพือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างแท้จริ งและ
เป็ นแนวทางในการดําเนินการตามมาตรการบังคับใช้สิทธิ ทีถูกต้องเพือให้เกิดความสมดุลระหว่างสิ ทธิ ของผู ้
ทรงสิ ทธิ บตั รและประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาแนวคิด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ บตั รยาและการบังคับใช้สิทธิ เหนื อ
สิ ทธิ บตั รดังกล่าว โดยศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างข้อตกลงทริ ปส์กบั พระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. 2522
2. เพือศึกษาปั ญหาการเข้าถึงยาภายใต้ขอ้ ตกลงทริ ปส์และพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. 2522
ขอบเขตการวิจัย
การศึ กษาวิจยั มาตรการบังคับใช้สิทธิ เหนื อสิ ทธิ บตั รยาตามพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. 2522
เป็ นการศึ ก ษาหลัก เกณฑ์ แ ละผลทางกฎหมายเกี ยวกับ มาตรการบัง คับ ใช้สิ ท ธิ เ หนื อ สิ ท ธิ บ ัต รยาตาม
พระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. 2522 ทีใช้บงั คับอยู่ในประเทศไทย ทังนี เพือเปรี ยบเทียบกับหลักเกณฑ์ของ
ความตกลงทริ ปส์
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรื องการเข้าถึงยารักษาโรค : ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างมาตรการบังคับใช้สิทธิ (compulsory
license) ภายใต้ความตกลงทริ ปส์ (TRIPS) และ พระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. 2522มีงานวิจยั และเอกสารที
เกียวข้อง ดังนี
พระราชบัญญัติสิทธิ บตั รพ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิมเติมฉบับที 3) พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของคาว่า
“สิ ทธิ บตั ร” ไว้ในมาตรา 3 ว่า “สิ ทธิ บตั รหมายความถึงหนังสื อสาคัญทีออกให้เพือคุม้ ครองการประดิษฐ์
หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามทีกาหนดในหมวด 2 และหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัตินี”
การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ
การอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ คื อการทีผูท้ รงสิ ทธิ บตั รสมัครใจยินยอมให้มีการใช้สิทธิ ของตนโดยการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ขายผลิตนําเข้าหรื อส่ งออกเป็ นต้นโดยมีกาํ หนดระยะเวลาทังนี ไม่วา่ จะ
มีค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตามนอกจากนี ผูอ้ นุ ญาตยังสามารถจํากัดสิ ทธิ ของผูไ้ ด้รับอนุ ญาตในสัญญาอนุ ญาต
2012
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ได้อีกด้วยการจํากัดสิ ทธิ ดงั ล่าวสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทได้แก่- สั ญญาอนุ ญาตให้ ใช้ สิทธิแบบเด็ดขาด
(Exclusive License)คือสัญญาอนุ ญาตทีผูไ้ ด้รับอนุ ญาตแต่เพียงผูเ้ ดี ยวเท่านันทีมีสิทธิ ในการใช้สิทธิ ตามที
ได้รับอนุ ญาต สัญญาอนุ ญาตโดยเด็ดขาดนียังจํากัดมิให้ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รใช้อาํ นาจหรื อสิ ทธิ ดังกล่าวนันด้วย
การทําสัญญาอนุญาตประเภทนีผูท้ รงสิ ทธิ บตั รจะสามารถทําหนังสื อสัญญาอนุญาตได้เพียงฉบับเดียวเท่านัน
(สุ นทร,2540: 18)

-สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิแบบ

ไม่ เด็ดขาด (Non – Exclusive License)เป็ นสัญญาทีไม่จาํ กัดสิ ทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ ทีจะอนุ ญาตให้บุคคลอืน
นอกจากตัวผูใ้ ช้สิทธิ ทีจะแสวงหาประโยชน์จากสิ ทธิ ตามสัญญานันและตัวผูท้ รงสิ ทธิ ก็ยงั คงมีสิทธิ ทีจะ
แสวงหาประโยชน์จากสิ ทธิ นนได้
ั
- สั ญญาอนุ ญาตให้ ใช้ สิทธิกึLงเด็ดขาด (Sole License)เป็ นสัญญาทีนําเอาลักษณะของสัญญาอนุ ญาตให้ใช้
สิ ทธิ แบบเด็ดขาดและแบบไม่เด็ดขาดเข้ามาผสมกันคือเป็ นสัญญาอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ทีผูท้ รงสิ ทธิ อนุ ญาตให้
ผูร้ ั บ อนุ ญ าตเพี ย งรายเดี ย วใช้สิ ท ธิ โดยจะไม่ อนุ ญ าตให้ บุ ค คลอื นอี ก แต่ ผูท้ รงสิ ท ธิ ย งั คงสงวนสิ ท ธิ{ ไว้
เฉพาะตัวผูท้ รงสิ ทธิ ทีมีอานาจทีจะใช้สิทธิ ดงั กล่าวด้วยตนเองได้อีกด้วย (สุ นทร ,2540: 18)
มาตรการบังคับใช้ สิทธิ (compulsory licensing หรือ CL)
มาตรการบังคับใช้สิทธิ (compulsory licensing หรื อ CL) หรื อ สิ ทธิ เหนื อสิ ทธิ บตั ร คือการทีรัฐบาล
ออกมาตรการบังคับต่อเจ้าของสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ{ หรื อสิ ทธิ ผกู ขาดอืนใด โดยให้รัฐหรื อใครก็ตามได้รับสิ ทธิ
ในการใช้สอยงานนันๆ โดยชอบธรรม. โดยปกติแล้วเจ้าของสิ ทธิ มกั จะได้รับค่าตอบแทนในการอนุ ญาตให้
ใช้สิทธิ จากกรณี นี ซึ งอาจจะมี ระบุ ไว้ในตัวบทกฎหมายหรื อตัดสิ นโดยผูช้ ี ขาดแล้วแต่กรณี ไป(ศูนย์วิจยั
กสิ กรไทย,2550)
การควบคุมการบังคับใช้ สิทธิภายใต้ กฎหมายสิ ทธิบัตร
กฎหมายสิ ทธิ บตั รได้กาหนดมาตรการในการควบคุมการใช้สิทธิ บตั รโดยมิชอบไว้ดงั นี
ประการแรก มาตรา 46 ของ พ.ร.บ. สิ ทธิ บตั ร พ.ศ. 2522 เป็ นบทบัญญัติเกียวกับการใช้โดยเอกชน ในกรณี
ที ไม่ มี ก ารใช้ง านสิ ท ธิ บ ตั รในสองกรณี ไ ด้แก่ (1) ไม่ มี ก ารผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์หรื อไม่ มี ก ารใช้ก รรมวิธี ตาม
สิ ทธิ บตั รภายในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรื อ (2) ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิ บตั รหรื อ
ผลิตภัณฑ์ทีใช้กรรมวิธีตามสิ ทธิ บตั ร หรื อมีการขายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในราคาสู งเกินควรหรื อไม่พอสนอง
ความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ งบุคคลใดๆ อาจจะยืนคําขอใช้
สิ ทธิ ตามสิ ทธิ บตั รนันต่ออธิ บดีกรมทรัพย์สินทางปั ญญา เมือพ้นกําหนดสามปี นับแต่วนั ออกสิ ทธิ บตั รหรื อสี
ปี นับ แต่ วนั ยืนขอรั บ สิ ท ธิ บ ตั ร แล้วแต่ ระยะเวลาใดจะสิ นสุ ดลงที หลัง และหากเห็ นว่า ไม่ มี ก ารใช้ง าน
2013
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สิ ทธิ บตั รในประเทศ อธิ บดีก็อาจอนุ ญาตให้บุคคลทีขออนุ ญาตใช้สิทธิ ทาํ การผลิตหรื อนําเข้าผลิตภัณฑ์ตาม
สิ ทธิ บตั รได้(จักรกฤษณ์,2550:8-26)
ประการทีสอง มาตรา 51 และ 52 ได้ให้อาํ นาจรัฐในการประกาศใช้สิทธิ เหนื อสิ ทธิ บตั ร โดยเป็ นมาตรการ
บังคับใช้สิทธิ เพือตอบสนองความต้องการของสาธารณชนเพือประโยชน์สาธารณะ ซึ งรัฐอาจมีคาํ สังมอบ
ให้หน่วยงานรัฐหรื อเอกชนดําเนินการก็ได้ ทังนี มาตรา 51 วรรคแรกของพระราชบัญญัติสิทธิ บตั รฯอนุ ญาต
ให้กระทรวง ทบวง กรม ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รเพือสาธารณประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ ง รวมทังได้ยกเว้น
หน้าทีในการเจรจากับผูท้ รงสิ ทธิ ก่อนมีการใช้มาตรการดังกล่าว(จักรกฤษณ์,2550: 8-26)
ปฏิญญาโดฮาว่ าด้ วยความตกลงทริปส์ และการสาธารณสุ ขบัญญัติว่า
"โดยปฏิ บ ตั ิ ตามพันธกรณี ทีมี ตามความตกลงทริ ปส์ รับรองถึ งการใช้อย่างยืดหยุ่น รวมถึ ง (b)
ประเทศสมาชิ กแต่ละประเทศมีสิทธิ ทีจะออกมาตรการบังคับใช้สิทธิ และมีเสรี ภาพทีจะกําหนดเหตุผลเพือ
การออกมาตรการดังกล่าว
(c) ประเทศสมาชิ กแต่ละประเทศมี สิทธิ ทีจะกําหนดว่าอะไรประกอบขึนเป็ นภาวะฉุ กเฉิ นแห่ งชาติ หรื อ
สถานการณเร่ งด่วนอย่างยิงยวด.."(จักรกฤษณ์,2550: 44)

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เปรี ยบเทียบแนวคิด หลักเกณฑ์ เกียวกับการบังคับใช้สิทธิ เหนื อสิ ทธิ บตั รยาตามกฎหมาย
ไทยกับข้อตกลงทริ ปส์ เป็ นกระบวนการวิจยั เพือหามาตรการทางกฎหมายทีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ข้อตกลงระหว่างประเทศมาปรับใช้กบั กฏหมายไทยด้วยการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)
ซึ งดําเนินการวิจยั เชิงเอกสาร (DocumentaryResearch)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั นีเป็ นการศึกษาวิจยั โดยวิเคราะห์จากเอกสาร จึงไม่ได้ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
การวิจยั นี เป็ นการวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทาง
เอกสารต่างๆทีเกี ยวข้อง ได้แก่ ข้อตกลงระหว่างประเทศ สนธิ สัญญาระหว่างประเทศ กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําวินิจฉัยของศาล ตํารา วารสารบทความทางวิชาการ รายงานการวิจยั วิทยานิ พนธ์ รายงายการ
ประชุ ม และเอกสารต่ า งๆ ที เผยแพร่ ท างอิ น เตอร์ เนต เพื อนํา มาเป็ ฐานความรู ้ ใ นวิ เคราะห์ สั งเคราะห์
เปรี ยบเทียบและประมวลผลต่อไป
2014
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆอันเป็ น ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ น
ข้อมู ล ที ได้รับ การวิเคราะห์ และตี ความจากบุ ค คลอื นแล้ว ได้แก่ ข้อตกลงระหว่า งประเทศ สนธิ สั ญญา
ระหว่างประเทศ บทบัญญัติกฎหมายต่างๆ ซึ งเอกสารข้อมูลสําคัญและเกียวข้องกับงานวิจยั ครังนี รวบรวม
มาจาก ข้อตกลงระหว่างประเทศพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายสิ ทธิ บตั รของต่างประเทศ
การบังคับใช้สิทธิ ตามกฎหมายไทย การบังคับใช้สิทธิ ตามกฎหมายต่างประเทศ รวมทังคําพิพากษาของศาล
ไทยและคําพิพากษาของสาลในต่างประเทศ รวมถึงเอกสารทางวิชาการอืนๆทีเกียวข้อง ประกอบด้วยตํารา
วารสาร บทความทางวิชาการ รายงานการวิจยั วิทยานิ พนธ์ รายงายการประชุ ม และเอกสารต่างๆ ทีเผยแพร่
ทางอินเตอร์ เนต
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้บูรณาการข้อมูลทีได้จากการศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการต่างๆโดยการวิเคราะห์สังเคราะห์
และเปรี ยบเทียบตามแนวทางการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Data) ซึ งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ ง
พรรณนา (Descriptive) โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เนือหา (content Analysis) เพือสรุ ปประเด็นสําคัญๆ
ดังต่อไปนี
4.1 หลักเกณฑ์ และขันตอนในการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ ภายใต้ภาวะฉุ กเฉิ น
4.2 หลัก เกณฑ์ และขันตอนในการใช้ม าตรการบัง คับ ใช้สิ ท ธิ ในส่ วนของการเจรจาขอความ
ยินยอมจากผูท้ รงสิ ทธิ ในการบังคับใช้สิทธิ บตั ร
4.3 การบอกกล่ าวเป็ นหนังสื อแก่ ผูท้ รงศิ ทธิ โดยไม่ชกั ช้า ภายหลังการบังคับใช้สิทธิ บตั รภายใต้
ภาวะฉุ กเฉิ น
ประโยชน์ ทคีL าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายไทยใน
การให้ความคุม้ ครองยารักษาโรค
2. ทําให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางในการตรากฎหมายและบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันกฎหมายดังกล่าวยังต้องมีเจตนารมณ์หลักในการ
ส่ งเสริ มนโยบายสาธารณะสุ ขและการเข้าถึงยารักษาโรค
3. สามารถนําองค์ความรู ้ทีได้จากการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ทางกฎหมายสิ ทธิ บตั รทีเหมาะสมในการส่ งเสริ มการเข้าถึงยารักษาโรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผลการวิจัย
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การบังคับใช้สิทธิ เหนือสิ ทธิ บตั รตามข้อ ๓๑(b) ข้อตกลงทริ ปส์นนั กําหนดให้ผทู ้ ีประสงค์จะขอใช้
มาตรการบังคับใช้สิท ธิ ตอ้ งเจรจาขอความยินยอมกับเจ้าของสิ ท ธิ บตั รก่ อนภายใต้วิธีก ารและเงื อนไขที
เหมาะสม และผูข้ อใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ จะใช้ได้ก็ต่อเมือเจ้าของสิ ทธิ บตั รไม่ให้ความยินยอมด้วยกับ
การเจรจาดัง กล่ า ว โดยเงื อนไขในการเจรจากับ ผูท้ รงสิ ท ธิ บ ตั รนันนันอาจยกเว้น ได้ห ากปรากฏกรณี
ดังต่อไปนี
1.
กรณี มีเหตุฉุกเฉิ นแห่งชาติ หรื อในสถานการณ์เร่ งด่วนอย่างยิงยวดเช่น ในภาวะสงคราม มี
การระบาดของโรคอย่างร้ายแรง
2. กรณี การใช้เพือประโยชน์สาธารณะทีมิได้มุ่งผลกําไร
3.
กรณี เยียวยาการกระทําทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขัน เช่น ได้มีการผูกขาดทางการตลาดของ
ยาทีได้รับสิ ทธิ บตั รนันๆเป็ นเวลานาน เป็ นเหตุให้ราคายาสู งเกิ นกว่าเหตุ ทําให้ประชาชนโดยเฉพาะผูท้ ีมี
รายได้ตาไม่
ํ อาจซื อยามาบริ โภคได้ เป็ นการปิ ดกันโอกาสการเข้าถึงยาของบุคคลโดยทัวไป
แต่ทงนี
ั ผูบ้ งั คับใช้สิทธิ จะต้องบอกกล่าวถึงการบังคับใช้สิทธิ นนโดยเร็
ั
ว (จักรกฤษณ์,2550: 8-26)
ในขณะทีมาตรา 51 แห่ งพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. 2522อนุ ญาตให้มีการบังคับใช้สิทธิ เหนื อ
สิ ทธิ บตั รได้หากกระทําไปเพือการอันจําเป็ นเพือป้ องกันประเทศหรื อบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยาหรื อ
สิ งอุปโภคบริ โภคอย่างรุ นแรง หรื อเพือประโยชน์สาธารณะอย่างอืน กระทรวง ทบวง กรม อาจใช้มาตรการ
บังคับใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รอย่างใดอย่างหนึ ง ทังนี รัฐอาจกระทําการดังกล่าวเองหรื อให้เอกชนกระทําแทน
ในการใช้สิทธิ ดงั กล่าวโดยรัฐจะต้องเสี ยค่าตอบแทนแก่ผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร และจะต้องแจ้งให้ผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร
ทราบเป็ นหนังสื อโดยไม่ชกั ช้าสําหรับมาตรา 52 ก็บญั ญัติให้มีการบังคับใช้สิทธิ ทีมีหลักเณฑ์คล้ายคลึงกับ
มาตรา 51โดยให้อาํ นาจนายกรัฐมนตรี โดยอนุ มตั ิคณะรัฐมนตรี ในการออกคําสังใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รใด ๆ
ในภาวะสงครามหรื อ ในภาวะฉุ น เฉิ นเพื อการอัน จํา เป็ นในการป้ องกัน ประเทศและรั ก ษาความมันคง
ภายในประเทศ โดยเสี ยค่าตอบแทนทีเป็ นธรรมแก่ผทู ้ รง สิ ทธิ บตั ร และต้องแจ้งให้ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รทราบเป็ น
หนังสื อโดยไม่ชกั ช้า
ดังนันมาตรการบังคับใช้สิทธิ ภายใต้กฎหมายไทยเป็ นมาตรการทีถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมาย
และความตกลงระหว่างประเทศซึ งพระราชบัญญัติสิทธิ บตั รไทยกับความตกลงทริ ปส์ ต่างมีแนวคิดร่ วมกัน
คือ ส่ งเสริ มนโยบายสาธารณะสุ ข เพิมโอกาสการเข้าถึ งยารักษาโรค ป้ องกันการผูกขาดราคายา และการ
กีดกันทางการค้าทีไม่เป็ นธรรม
อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมีปัญหาในเรื องการขาดความชัดเจนว่า
สถานการณ์อย่างไรจึงจะถือได้วา่ ”ภาวะฉุ กเฉิ น” อันอาจเปิ ดช่องให้รัฐใช้อาํ นาจประกาศใช้มาตรการบังคับ
ใช้สิทธิ ตามอําเภอใจ อีกทัง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังขาดบทบัญญัติเกียวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รยาและการบังคับ
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ใช้สิทธิ ไว้เป็ นการเฉพาะซึ งอาจทําให้การคุ ม้ ครองสิ ทธิ บตั รยาและการบังคับใช้สิทธิ เหนื อสิ ทธิ บตั รขาด
ความชัดเจน แน่นอนและไม่เป็ นทียอมรับต่อนานาประเทศอีกด้วย
อภิปรายผลการวิจัย
การให้ค วามคุ ้ม ครองสิ ท ธิ บ ตั รยาภายใต้หลัก ทรั พ ย์สิ นทางปั ญญานัน มี หลัก การและ
เหตุผลจากแนวคิดทีว่าผูป้ ระดิ ษฐ์หรื อผูส้ ร้ างสรรค์ยารักษาโรคควรมีสิทธิ ผูกขาดในการใช้ประโยชน์จาก
ผลิ ตภัณฑ์ยาที ตนใช้แรงงาน ความคิ ด สติ ปั ญญา และเงิ นทุ นของตนในการสร้ า งสรรค์ขึ นมาตามหลัก
ทฤษฎีสิทธิ ตามธรรมชาติ (Natural Rights Theory) (Abbott,2002) สิ ทธิ ผกู ขาดดังกล่าวถูกใช้เป็ นเครื องมือ
ในการจูงใจและสร้างความมันใจแก่ผสู ้ ร้างสรรค์ผลงานว่าค่าใช้จ่ายและระยะเวลาทีตนเสี ยไปจากการคิดค้น
ยานันจะได้รับการชดเชยโดยนําเอาผลิตภัณฑ์นนไปแสวงหาผลประโยชน์
ั
ในทางพานิ ชย์แต่เพียงผูเ้ ดี ยวใน
ระยะเวลหนึง สิ ทธิ ผกู ขาดนีถือเป็ นรางวัลทีรัฐให้เป็ นการตอบแทนแก่ผสู ้ ร้างสรรค์ ทีได้คิดค้นยารักษาโรค
ทีทันสมัยให้เป็ นประโยชน์แก่สังคมตามหลักทฤษฎีการให้รางวัล (Reward Theory) (Abbott,2002) อย่างไร
ก็ตามการตรากฎหมายสิ ทธิ บ ตั รที ให้ค วามคุ ม้ ครองอย่างเข้ม งวดและมี การบังคับใช้เกิ นไป กฎหมาย
ดังกล่าวจะกลายเป็ นเครื องมือปกป้ องผลประโยชน์ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร โดยไม่คาํ นึ งถึงผลกระทบต่อสังคม
อันก่อให้เกิดการ กีดกันการแลกเปลียนความรู ้ทางวิชาการและเป็ นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ยิง
ไปกว่านันการให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รยาในระดับสู งจะนําไปสู่ การผูกขาดตลาดยาของผูผ้ ลิตยารายเดียว
การกี ดขวางการผลิ ตและจําหน่ ายยาของผูค้ า้ ยารายอืน ทําให้ราคายารั กษาโรคสู งเกิ นสมควรประชาชน
โดยทัวไปได้รับความเดือดร้อนขาดโอกาสการเข้าถึงยา เมือการกําหนดมาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รยาอย่าง
สู งส่ งผลต่อนโยบายสาธารณะสุ ขและการเข้าถึ งยารักษาโรคอันเป็ นสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานอย่างหลี กเลี ยงไม่ได้
การใช้มาตรการดังกล่าวย่อมเป็ นการขัดต่อหลักสิ ทธิ มนุษยชน (Human Right) (Sell,2007)
อย่า งไรก็ ตาม ข้อตกลงทริ ป ส์ อนั เป็ นกฎหมายแม่ แ บบของกฎหมายสิ ท ธิ บ ตั รไทย ได้แต่ เพี ย ง
กําหนดมาตรฐานขันตําในการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา มาตรการยืดหยุน่ ในการบังคับใช้สิทธิ และเปิ ด
โอกาสให้ประเทศสมาชิก (รวมถึงประเทศไทย) สามารถกําหนดบทบัญญัติกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับ
สภาพทางเศรษฐกิ จ สังคม และนโยบายสาธารณะสุ ขของตน แต่กฎหมายภายในดังกล่ าวต้องให้ความ
คุม้ ครองทีไม่นอ้ ยไปกว่ามาตรฐานขันตําของข้อตกลงทริ ปส์ ดังนันการทีกฎหมายสิ ทธิ บตั รไทยอนุ ญาตให้
มีการบังคับใช้สิทธิ โดยรัฐบาลตามมาตรา ๕๑,๕๒ แห่ งพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นการ
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บังคับใช้สิทธิ โดยคําสังของรัฐบาลซึ งอาจมอบหมายให้หน่วยงานรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ งหรื อเอกชน
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการดังกล่ าว โดยไม่ตอ้ งจัดให้มีการเจรจากับผูท้ รงสิ ทธิ บตั รก่อนมีการใช้มาตรการบังคับใช้
สิ ทธิ แต่ตอ้ งบอกกล่าวเป็ นหนังสื อแก่ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รโดยไม่ชดั ช้านันสอดคล้องกับข้อ 31(b) ข้อตกลงท
ริ ปส์แล้ว
ดังนันจากการวิจยั นี พบว่าบทบัญญัติกฎหมายสิ ทธิ บตั รไทยได้กาํ หนดให้มีการคุ ม้ ครองทรัพย์สิน
ทางปั ญญาตามมาตรฐานขันตําของข้อตกลงทริ ปส์ ในขณะเดี ยวกันกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์หลักใน
การคุ ม้ ครองสาธารณะสุ ข โภชนาการและประโยชน์สาธารณะในการเข้าถึ งยารั กษาโรคและเทคโนโลยี
สาธารณะสุ ข การบังคับ ใช้กฎหมายสิ ทธิ บตั รไทยจะเปิ ดโอกาสให้รัฐบาลสามารถบังคับ ใช้สิท ธิ เหนื อ
สิ ทธิ บตั รได้อย่างขว้างขวาง ทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉิ น สอดคล้องกับสภาวการณ์ทีมีความต้องการยารักษา
โรคอย่างรุ นแรง นอกจากนีกฎหมายสิ ทธิ บตั รไทยยังบัญญัติให้สอดคล้องกับโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จไทย
การเปิ ดโอกาสให้รัฐบาลสามารถบังคับใช้สิทธิ ได้จะช่วยลดปั ญหาการผูกขาดตลาดยาของผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร
ราคายาถู กลง ประชาชนมี กาํ ลังพอที จะบริ โภคยาได้ เพิมปริ มาณการเข้าถึ งยารั กษาโรคของประชาชน
ภายในประเทศได้อย่างทัวถึ ง ดังนันกฎหมายสิ ทธิ บตั รไทยจึ งสร้ างความสมดุ ลย์ในสิ ทธิ ประโยชน์ของ
ระหว่างผูท้ รงสิ ทธิ และประชาชนแล้ว
ข้ อเสนอแนะ
1.
เมือประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ งทีสามารถผลิ ตยาเพือใช้และเพือส่ งออกยาทีมีสิทธิ บตั ร
เองได้แล้ว ประเทศไทยจึ งควรแก้ไขเพิมเติมกฎหมายสิ ทธิ บตั รโดยการ เพิมหรื อแยกบทบัญญัติเกี ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้ความคุม้ ครอง หลักเกณฑ์และวิธีการบังคับใช้สิทธิ เหนือสิ ทธิ บตั รยาเป็ นบทบัญญัติเฉพาะ
แยกออกมาจากสิ งประดิษฐ์อืนๆ ทังนี เพือให้เกิดความเป็ นอิสระในการกําหนดมาตรการบังคับใช้สิทธิ และ
ความยืดหยุน่ อืนๆภายใต้ความตกลงทริ ปส์ได้อย่างเต็มทีอีกทังเป็ นการสร้างความแน่นอน ชัดเจน ในการให้
ความคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รยา และเป็ นทียอมรับในระดับนานาชาติ
2.
ควรมีการแก้ไขเพิมเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเพิมเติม
ในส่ วนของการบังคับใช้สิทธิ เหนือสิ ทธิ บตั รในสภาวะการณ์ทวไป
ั โดยกําหนดให้รัฐบาลใดประสงค์ขอใช้
มาตรการบังคับใช้สิทธิ เหนือสิ ทธิ บตั รยาต้องเจรจากับผูท้ รงสิ ทธิ บตั รเสี ยก่อน เพือขอใช้สิทธิ เหนื อสิ ทธิ บตั ร
ดังกล่าวโดยสมัครใจ และมาตรการบังคับใช้สิทธิ จะใช้ได้ต่อเมือการเจรจานันล้มเหลว หรื อไม่สําเร็ จภายใน
เวลาอันสมควร ทังนีเพือให้เกิดความแน่นอน ชัดเจน และสอดคล้องกับบทบัญญัติตามข้อตกลงทริ ปส์
2018

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

3.
ควรมีการแก้ไขเพิมเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกําหนด
มาตรการเยีย วยาแก่ ผูท้ รงสิ ท ธิ บตั รอย่า งเหมาะสม และเพี ยงพอ ในกรณี ที ได้มี การบัง คับใช้สิท ธิ เหนื อ
สิ ทธิ บตั ร ทังนี เพือสร้างความสมดุลย์ในสิ ทธิ ประโยชน์ของเอกชนผูป้ ระดิษฐ์ยาและประโยชน์สาธารณะ
4.
ควรมีการแก้ไขเพิมเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยนิ ยาม
คําว่า “ ภาวะฉุ กเฉิ น” ให้มีความแน่ นอน ชัดเจน ว่าในสถานการณ์ลกั ษณะใดจึงจัดว่าเป็ นภาวะฉุ กเฉิ น อัน
สามารถประกาศบังคับใช้สิทธิ ได้ สุ่ มเสี ยงต่อการทีรัฐบาลจะประกาศใช้สิทธิ ดงั กล่าวได้ตามอําเภอใจ ทังนี
เพือให้เกิดหลักเกณฑ์ทีแน่นอน ชัดเจน และเป็ นแนวปฏิบตั ิแก่รัฐบาลในการบังคับใช้สิทธิ ต่อไปในอนาคต
เอกสารอ้ างอิง
จักรกฤษณ์ ควรพจน์,มาตรการบังคับใช้ สิทธิกับปั ญหาการเข้ าถึงยา:ข้ อพิจารณาด้ านกฎหมายและ
ความตกลงระหว่ างประเทศ,พิมพ์ครังที 2, (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 2550).
จักรกฤษณ์ควรพจน์, สิ ทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์ , พิมพ์ครังที 2, (กรุ งเทพฯ: นิ ติธรรม.
2544).
พระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ.2522
สมาคมผูว้ จิ ยั และผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรี ม่า (PReMA)) ร่ วมกับบริ ษทั ติลลิกีแอนด์กิบบินส์อินเตอร์
เนชันแนลจํากัด, สร้ างสรรค์ นวัตกรรมด้ วยทรัพย์ สินทางปัญญา, พิมพ์ครังที 1, (กรุ งเทพฯ: ก. การพิมพ์
เทียนกวง, 2551).
สุ นทรล้อศิริรัตนกุล, ปัญหาการบังคับใช้ สิทธิตามสั ญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในลิขสิ ทธิgสิทธิบัตรและ
เครืLองหมายการค้ า, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2540).
Abbott, F. M. (2002). “The TRIPs agreement, access to medicines, and the WTO Doha
ministerial conference.”The journal of world intellectual property5(1).
Abbott, F. M. (2004). “Managing the hydra: The herculean task of ensuring access to
essential medicines.”INTERNATIONAL PUBLIC GOODS AND TRANSFER OF TECHNOLOGY
AFTER TRIPS.
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
Aplin, T. and J. Davis (2013).Intellectual property law: text, cases, and materials, Oxford
University Press.
Carvalho, N. P. d. (2010).The TRIPS regime of patent rights, Kluwer Law International.
2019

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

Collins-Chase, C. T. (2007). “Case against TRIPS-Plus Protection in Developing Countries
Facing Aids epiidemics,The.”U. Pa. J. Int’l L.
Correa, C. M. (2004).“Investment Protection in Bilateral and Free Trade Agreements:
Implications for the Granting of Compulsory Licenses.”Mich. J. Int’l L. 26.
Correa, C. M. (2010).Research handbook on the protection of intellectual property under
WTO rules, Edward Elgar Publishing.
Ford, S. M. (1999). “Compulsory licensing provisions under the TRIPS agreement:
balancing pills and patents.”Am. U. Int’l L. Rev.15: 941.
Harrelson, J. A. (2001). TRIPS, Pharmaceutical Patents, and the HIV/AIDS Crisis: Finding
the Proper Balance Between Intellectual Property Rights and Compassion. Widener L. Symp. J.,
HeinOnline. Harris, D. P. (2004).“TRIPS’rebound: An historical analysis of how the TRIPS
agreement can ricochet back against The united states.”Nw. J. Int’l L. & Bus.25: 99.
Kuanpoth, J. (2010). Patent rights in pharmaceuticals in developing countries: major
challenges for the future, Edward Elgar Publishing.
Kuanpoth, J. (2006). “TRIPS‐‐Plus Intellectual Property Rules: Impact on Thailand’s Public
Health.”The journal of world intellectual property9(5): 573-591.
Li, P. H. (2013). “ European Intellectual Property Review 2013 Rights and responsibilities in
patents: a precautionary patent framework in WTO law”Westlaw.UK, pp.1-3.
Oliveira, M. A., et al. (2004). “Has the implementation of the TRIPS Agreement in Latin
America and the Caribbean produced intellectual property legislation that favours public
health?”Bulletin of the World Health Organization82(11): 815-821.
Sell, S. K. (2007). “TRIPS-plus free trade agreements and access to medicines.” Liverpool
law review 28(1).
Sinha, P. (1992). “Special 301: An Effective Tool Against Thailand’s Intellectual Property
Violations.”Pac. Rim. L. &Pol’y J.1.
Supakankunti, S., et al. (2001).“Impact of the World Trade Organization TRIPS Agreement
on the pharmaceutical industry in Thailand.”Bulletin of the World Health Organization79(5): 461-470.

2020

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

Taubman, A., et al. (2012). A handbook on the WTO TRIPS agreement, Cambridge University
Press.
Trade, I. C. f. and S. Development (2005).Resource Book on TRIPS and Development,
Cambridge University Press.
Van den Bossche, P. and W. Zdouc (2013).The law and policy of the World Trade
Organization, Cambridge University Press.
Yu, P. K. (2009). “The objectives and principles of the TRIPS agreement.”Houston Law
Review46.
http://www.globalization101.org/what-is-globalization/)
https://www.gotoknow.org/posts/86593
http://www.investopedia.com/terms/d/developed-economy.asp#axzz1legO8olO.
http://www.msfaccess.org/content/trips-trips-plus-and-doha
http://www.osec.doc.gov/ogc/occic/ipr.html
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_faq_e.htm
http://www.searo.who.int/entity/intellectual_property/data-exclusively-and-others-measuresbriefing-notehttp://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm
http://www.who.int/medicines/areas/policy/doha_declaration/en/
http://www.positioningmag.com/content %81

2021

